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บทที่ ๑
บทนำ
สภำพปัญหำและควำมสำคัญของปัญหำ
ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติเป็นวิถีชีวติ ที่ผนู้ ับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
เพราะมีความเกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดก
ซึ่งได้ประมวลมาจากคัมภีรอ์ ัลกุรอาน อัสสุนนะห์ และอีนๆไม่วา่ จะเป็นหลักความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภริยา เช่นการสมรส การหย่า อานาจปกครอง หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุพการีและผู้สืบสันดาน ซึ่งมี
ความแตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากอิสลามศาสนิกไม่มกี ฎหมายอิสลามบังคับใช้
ในเรื่องดังกล่าวแล้ววิถีชีวติ ของอิสลามศาสนิกก็จะไม่สอดคล้องกับหลักความเชื่อทีต่ นเองนับถือ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการมี พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี
นราธิวาส ยะลาและ สตูลในเรื่องครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพห้า และบรรพหก และในการพิจารณาคดีให้ดะโต๊ะยุตธิ รรมหนึง่ นายนัง่ พิจารณา
พร้อมด้วยผู้พิพากษาโดยดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดข้อกฎหมายอิสลาม
การอานวยความยุตธิ รรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมถือ
เป็นเป้าหมายหลักของศาลยุติธรรมในฐานะสถาบันหลักในการอานวยความยุติธรรมให้แก่สงั คม และ
การใช้อานาจตุลาการของศาลยุติธรรมต้องมีความเข้าใจข้อกฎหมายอิสลามและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ความเสมอภาค จึงเป็นทีม่ าของการจัดทาคู่มอื หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก(ฉบับ
ศาลยุตธิ รรม)และการจัดทาคาอธิบายคู่มอื ดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความ
เข้าใจให้แก่บุคคลากรของศาลยุติธรรมและจะเป็นเครื่องมือสาหรับผู้พิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม ใช้
ประกอบในการพิจารณาตัดสินคดีได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวติ แต่
ยังไม่มกี ารบัญญัติกฎหมายวิธี
สบัญญัติเพื่อใช้พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกของอิสลามศาสนิกใน
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้การศึกษาเรือ่ งวิธี
พิจารณาความตามหลักฎหมายอิสลามและกาหนดบทบัญญัติวา่ ด้วยวิธีสบัญญัติเป็นเรื่องที่จาเป็นและ
สาคัญ
ประเทศฟิลิปนิ ส์เป็นประเทศหนึ่งทีม่ ีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นชนกลุ่ม น้อย และมีการบังคับใช้
กฎหมายอิสลามว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและครอบครัวคล้ายๆกับประเทศไทยและได้มี
ประมวลกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้สาหรับศาลชะรีอะห์ซึงเป็นที่มาของโครงการอบรมและศึกษาดู
งานในประเทศฟิลิปนิ ส์ที่ทางสานักงานศาลยุติธรรมได้จดั ขึน้ ระหว่างวันที๑๙ถึง๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
๑-เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและครอบครัวของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปินส์
๒-เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย หรือจุดดี จุดเด่น เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามของ
ประเทศไทยและประเทศฟิลิปินส์
๓-เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและครอบครัวในCODE OF MUSLIM PERSONAL
LAWS OF THE PHILIPPINES เปรียบเทียบกับคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
(ฉบับศาลยุตธิ รรม)โดยทาการศึกษาจากเอกสารพร้อมกับข้อมูลทีไ่ ด้รับจากการอบรมประกอบด้วยข้อมูล
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรือ่ งการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยและฟิลิปนิ ส์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑-มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิวัฒนาการการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยและประเทศฟิ
ลิปินส์
๒-ได้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างเรือ่ งกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ครอบครัวของประเทศไทยและฟิลิปินส์และสามารถนาเสนอรายงานเป็นองค์ความรูเ้ พื่อการศึกษาวิจัย
ต่อไปได้
๓-สามารถนาผลจากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาและประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศ
ไทยได้
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บทที่ ๒
กำรศึกษำเปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฏี วิวัฒนำกำรเกีย่ วกับกฎหมำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และครอบครัวของประเทศไทยและประเทศฟิลิปินส์
วิวัฒนำกำรของกำรใช้กฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ครอบครัวของ ประเทศไทย
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในประเทศไทยนัน้ คือการใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส
ยะลาและสตูล พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งตามพระราชบัญญัตนิ ี้ในมาตรา๓และมาตรา๔การวินิจฉัยชีข้ าด
คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชัน้ ต้น ในสี่จงั หวัดดังกล่าว ซึ่ง
อิสลามศาสนิกเป็นทัง้ โจทก์จาเลย หรือเป็นผู้เสนอคาขอในคดีทไี่ ม่มขี ้อพิพาทต้องใช้กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เว้นแต่บทบัญญัติวา่ ด้วยอายุความมรดก
ในการพิจารณาคดีให้ดะโต๊ะยุตธิ รรมหนึ่งนายนัง่ พิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษา
ให้ดะโต๊ะยุตธิ รรมมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม และลงลายมือชื่อในคา
พิพากษานั้นด้วย คาวินิจฉัยชี้ขาดของดะโต๊ะยุตธิ รรมในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาดใน
คดีนนั้

วิวัฒนำกำรของกำรใช้กฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและครอบครัว
ประเทศฟิลิปปินส์
ปี ค.ศ.1973 (พ.ศ.2516) รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์, มีบทบัญญัติ และมีมาตรการที่บง่ ชีถ้ ึง
การรับรองสิทธิเสรีภาพของชาวฟิลิปินโน-มุสลิม (Filipino Muslim) ที่สามารถอยู่รว่ มภายใต้
โครงการสร้างประเทศทัง้ ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1977 (พ.ศ. 2520) อาศัยอานาจกฤษฎีกาประกาศโดย
ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ ฉบับที่1083 จึงได้มีประกาศ “ประมวลกฎหมายสถานะภาพส่วน
บุคคลแห่งฟิลปิ ปินส์”
ประมวลกฎหมายสถานะภาพส่วนบุคคลแห่งฟิลิปปินส์ระบุ กาหนดให้มีการจัดตั้ง
“ศาลชารีอะฮฺ” ในจังหวัด ในเมือง ในเขตการปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม
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(Autonomous Region in Muslim Mindanao: ARMM) และได้มีการจัดตั้งศาลชารีอะฮฺ 2
ระดับดังนี้
1. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล (Shari’ah District Courts)
2. ศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล (Shari’ah Circuit Courts)
ปี ค.ศ.1985 (พ.ศ.2538) ศาลชารีอะฮฺมกี ารสถาปนาและเปิดดาเนินการพิพากษา
พิจารณาอรรถคดีอย่างจริงจังเป็นทางการ ภายหลังใช้เวลา 8 ปี หลังจากกฤษฏีกาประกาศโดย
ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ ฉบับที่ 1083 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 1977 (พ.ศ. 2520) เนื่องจาก
มีความไม่พร้อมเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความขาดแคลนด้านบุคลากรที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นผู้
พิพากษา และตาแหน่งอืน่ ในศาลดังกล่าว
วันที่ 1 สิงหาคม 1989 (พ.ศ.2532) เมื่อรัฐบาลประกาศสถาปนาเขต ปกครองตนเอง
มุสลิมมินดาเนาได้มีการจัดจัดตัง้ ศาลชารีอะฮฺ 3 ระดับดังนี้
1. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล

(Shari’ah District Courts)

2. ศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล (Shari’ah Circuit Courts)
3. ศาลชารีอะฮฺ อุทรธรณ์ (Shari’ah Apellate Courts)
ศาลชารีอะฮฺ อุทธรณ์ มีฐานะ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าศาลยุตธิ รรม ศาลอุทธรณ์โดย
ข้อเท็จจริงแล้วไม่เคยปรากฏว่าศาลอาชีอะฮฺอุทธรณ์เปิดศาลเพื่อพิจารณาไต่สวนคดีใดๆ
นับตัง้ แต่ได้มกี ารจัดตั้งขึน้ มา โดยข้อเท็จจริงแล้วการจัดตั้งศาลชารีอะฮฺอุทธรณ์ เป็นผลจากการ
ลงประชามติโดยประชาชน เมื่อ 19 พฤศจิกายน 1989 (พ.ศ.2532)
ปี 1997 (พ.ศ.2540) ศาลชารีอะฮฺ มณฑล 5 แห่ง, ศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล 51 แห่ง
เปิดพิจารณาพิพากษา
กำรจัดตั้งและเขตอำนำจศำลชำรีอะฮฺ
ศาลชารีอะฮฺแบ่งออกเป็น 2 ชั้น มีอานาจหน้าที่ในการพิพากษาอรรถคดีการไกล่เกลีย่
ประนีประนอมข้อขัดแย้งทีเ่ กี่ยวกับคดีทปี่ รากฏในประมวลกฎหมายสถานภาพส่วนบุคคลมุสลิม
แห่งประเทศฟิลิปปินส์
1. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล (Shari’ah District Courts) มีขอบเขตอานาจหน้าที่เทียบเท่า
ศาลยุตธิ รรมเขต (Regional Trial Courts)
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2. ศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล (Shari’ah Circuit Courts) มีขอบเขตอานาจหน้าที่
เทียบเท่าศาลยุตธิ รรมเทศบาล หรือมหานคร (Municipal Trial Courts)

ศำลชำรีอะฮฺ มณฑล (Shari’ah Circuit Courts)
ศาลชารีอะฮฺ มณฑล ได้จดั ตั้งขึน้ ในเขต (Region) พื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็น
ส่วนมากเช่นเดียวกับประเทศที่มีพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ทั้งนี้ได้คานึงถึงปริมาณคดีและการบริหาร
บุคลากรของศาล และได้มีการตัง้ แล้วจานวน 5 ศาล ศาลชารีอะฮฺ มณฑลในแต่ละศาล
ประกอบด้วยผู้พิพากษาเป็นหัวหน้า 1 คนดังนี้ (ดูแผนภูมิประกอบ)
1. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล ที่ 1 มีที่ตงั้ อยู่ที่เมือง Jolo มีอานาจศาลตลอดเขตท้องที่จังหวัด
Province of Sulu ผู้พิพากษาศาลชารีอะฮฺ มณฑล กากับดูแล ศาลชารีอะฮฺ มณฑล 6 ศาล
2. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล ที่ 2 มีที่ตงั้ อยู่ที่เมือง Bangao มีอานาจศาลตลอดเขตท้องที่
จังหวัด Province of Tawi-Tawi ผู้พิพากษาศาลชารีอะฮฺ มณฑล กากับดูแล ศาลชารีอะฮฺ
มณฑล 8 ศาล
3. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล ที่ 3 มีที่ตงั้ อยู่ที่เมือง Zamboanga City มีอานาจศาลตลอด
เขตท้องที่จังหวัด Province of basilan, Zamboanga Del Norte& Del Sur และเมือง The
City of Dipolog Pagadian& Zamboanga ผู้พิพากษาศาลชารีอะฮฺ กากับดูแล ศาลชารีอะฮฺ
ปริมณฑล 10 ศาล
4. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล ที่ 4 มีที่ตงั้ อยู่ที่เมือง Marawi City มีอานาจศาลตลอดเขต
ท้องที่จังหวัด Province of Lanao Del Sur Lanao Del Norte และเมือง Cities of illgan &
Marawi ผู้พิพากษาศาลชารีอะฮฺ กากับดูแล ศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล 12 ศาล
5. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล ที่ 5 มีที่ตงั้ อยู่ที่เมือง Cotabato City มีอานาจศาลตลอดเขต
ท้องที่จังหวัด Province of Maguindanao,North Cotabato,Sultan Kudarat ผู้พิพากษา
ศาลชารีอะฮฺ กากับดูแล ศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล 15 ศาล
สรุป
1. ศาลชารีอะฮฺ มณฑล (Shari’ah District Courts) จานวน 5 ศาล
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2. ศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล (Shari’ah Circuit Courts) จานวน 51 ศาล
เขตอำนำจศำล
ศาลชารีอะฮฺมณฑล มีเขตอานาจศาลดังนี้
อานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งตามอานาจเฉพาะของศาลชารีอะฮฺ
1.
คดีเกี่ยวกับการพิทกั ษ์คุ้มครอง สิทธิบุคคล คดีเกี่ยวกับกับฐานะของบิดา คดีทเี่ กี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดา มารดา ฯลฯ ตามที่ระบุในประมวลกฎหมายสถานภาพส่วน
บุคคลมุสลิมแห่งฟิลิปปินส์

2. คดีที่เกี่ยวกับการแบ่งสรรมรดก คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต การ
พิสูจน์พินัยกรรม การออกคาสั่งแต่งตั้งผู้จดั การมรดก ฯลฯ

3. กรณีอนื่ ๆ ที่เกิดจากการทานิตกิ รรม สัญญา ซึง่ คู่กรณีเป็นผูน้ ับถือศาสนา
อิสลาม และคู่กรณีไม่ประสงค์ใช้กฎหมายทั่วไปในศาลยุติธรรม และแสดงความจานงจะใช้ธรรม
เนียมกฎหมายชารีอะฮฺตดั สิน การร้องทุกข์ทั้งปวงทีเ่ กี่ยวกับคาสั่งศาล คาสั่งให้ละเว้นหรือห้าม
หรือคาสั่งคุม้ ครอง คาสั่งตักเตือน หมายเรียกคาสัง่ เรียกให้บุคคลมาปรากฏตัวตลอดจนคาสั่งอื่น
เพือ่ เป็นการสนับสนุนการพิจารณาคดีอุทธรณ์
อำนำจพิจำรณำพิพำกษำหรือมีคำสั่งทีเ่ ท่ำเทียมกับอำนำจศำลแพ่ง
1. คาร้องของมุสลิมทีเ่ กี่ยวข้องกับครอบครัว การเปลี่ยนชื่อ –สกุล การออก
คาสั่งส่งบุคคลทีม่ ีจิตวิปลาสหรือวิกลจริตให้อยู่ภายใต้การดูแลของสถานพยาบาลโรคจิต
2. คาร้องที่เกี่ยวข้องนอกจากข้อ 1. ซึ่งคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทนี่ ับถือศาสนา
อิสลาม เกี่ยวกับการใช้กาลังครอบครองทรัพย์สินของผู้อนื่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจอยู่ใน
เขตของอานาจศาลเทศบาล เป็นต้น
3. กรณีฟ้องร้อง การกล่าวหา การกล่าวโทษ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของ
รัฐบาลท้องถิน่ หรือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นมุสลิม
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อำนำจพิจำรณำพิพำกษำหรือมีคำสั่งในคดีอุทธรณ์
1. ศาลชารีอะฮฺมณฑลมีอานาจในการพิพากษาคดีอุทธรณ์ ที่ศาลชารีอะฮฺ
ปริมณฑลที่พิพากษาทุกคดีและคดีที่พิพากษาแล้วในศาลชารีอะฮฺในเขตทีก่ ากับ
2. ศาลชารีอะฮฺมณฑล มีอานาจในการพิพากษาคดีทุกคดีที่มีการร้องทุกข์บน
พื้นฐานของหลักฐาน พยาน และบันทึกบรรยายสรุป การให้ปากคา
ศำลชำรีอะฮฺปริมณฑลมีเขตอำนำจศำลดังนี้
1. ทุกคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดการกาหนด การลงโทษตามที่ระบุในประมวล
กฎหมายสถานะภาพส่วนบุคคลมุสลิมแห่งฟิลิปปินส์
2. คดีที่เกี่ยวกับความแพ่งวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งคู่กรณีเป็นผูน้ ับถือศาสนา
อิสลามตามกฤษฎีกาประกาศโดยประธานาธิบดีแห่งฟิลปิ ปินส์ฉบับที่ 1083 (Under President
Decee No 1086) ซึ่งเกิดความพิพาทเกี่ยวกับกรณีดังต่อไปนี้
ก. การแต่งงาน
ข. การหย่าร้าง
ค. การหมั้นหรือสัญญาจะแต่งงาน
ง. สินสมรส(มะหัร)
จ. การแบ่ง การจัดสรรทรัพย์สิน หลังจากการนิกะฮฺสิ้นสุด
ฉ. การชดเชยค่าตอบแทน ค่าอุปการะเลี้ยงดู
ช. การชดเชยใช้ตามสิทธิของการแต่งงาน

3. ทุกคดีที่เกี่ยวกับกับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินชุมชน ฯลฯ
เสมียนศำลและพนักงำนลูกจ้ำง
ศาลชารีอะฮฺ มณฑล และศาลชารีอะฮฺ ปริมณฑล จะมีเสมียนศาลและพนักงานลูกจ้าง
เหมือนอัตรากาลังเจ้าหน้าทีก่ ารบริหารบุคคลที่กาหนดในศาลยุติธรรม. ระเบียบการบริหาร
บุคคลการจัดสานักงานให้คานึงถึงปริมาณงานจานวนบุคลากร คุณวุฒิ คุณสมบัติ การแต่งงาน
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โยกย้าย อัตราเงินเดือนค่าตอบแทน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยการเทียบเคียงกับศาลภาคหรือ
ศาลเทศบาล หรือศาลมหานคร
ระเบียบพิเศษเกี่ยวกับกำรพิพำกษำอรรถคดี
ศาลชารีอะฮฺ อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยระเบียบพิเศษ ที่เกี่ยวกับกระบวนการซึ่งศาล
สูงฟิลิปปินส์ และมติ EN BANCE ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 1983 (พ.ศ.2526) ดังนี้
1. มติ EN BANCE ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 1983 กาหนดระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ
กระบวนการของศาลยุตธิ รรมเทศบาล ตาม Section 36, Batas Pambansa Blb.129 Dated
August 11,983 กาหนดระเบียบ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ศาลในคดีต่างๆเป็นการเฉพาะ
2. กระบวนการวิธีการพิจารณาการสอบสวน และธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ
อิสลาม (Agama Council) ในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ในประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร บรูไน ภาคใต้
ของประเทศไทยหรือประเทศมุสลิมทัว่ ไปใช้แนวทาง
3. ตารา กีตาบ ของนักปราชญ์นักกฎหมายอิสลามทีม่ ีชื่อเสียงเช่น Abdel Rahim ,
Sobre Mahmasani Abdel Fadel Azzate และอืน่ ๆ รวมทัง้ Lajallah รวมทั้งประมวล
กฎหมายตรุกี ซึง่ อ้างอิงนักกฎหมายมุสลิม อ้างอิงหลักฐานที่มาจากบทบัญญัติในอัลกุรอ่าน อัล
ฮะดิษ นักปราชญ์ นักกฎหมายมุสลิมอื่นๆ
4. ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของศาลกฤษฎีกาประกาศโดยประธานาธิบดีแห่ง ฟิลิปปินส์ ฉบับที่
1083 กฎหมาย ฟิลิปปินส์
กระบวนกำรวิธีปฏิบัติทั่วๆไป
1. กำรฟ้องศำลชำรีอะฮฺ กระทาได้เมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนการฟ้อง โดยผูร้ ้องทุกข์หรือ
โจทก์ยื่นคาฟ้อง 3 ฉบับ ผู้รอ้ งทุกข์ (Mudda’i) โดยทนายความ (Wakil) หรือโดยเสมียนศาล
2. คำฟ้องประกอบด้วย
- หัวข้อเรื่องคดี เรื่องคดี เลขที่คดี วัน เดือน ปี
- ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของโจทก์หรือทนาย
- ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผูถ้ ูกกล่าวหาหรือจาเลย (Mudda’aalai)
- ระบุสาเหตุในข้อกล่าวหา และคาขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสัง่
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3. หมำยเรียกของศำล ศาลอาจออกหมายเรียกพร้อมแนบคาร้องทุกข์กล่าวโทษของ
โจทก์ ส่งถึงผูถ้ ูกกล่าวหา
4. กำรตอบรับ ผู้ถกู กล่าวหาจะตอบรับภายในระยะเวลา 10 วัน หลังจากได้รับหมายเรียก การ
ตอบรับกระทาด้วยตนเอง หรือทนายความเสมียนศาลก็ได้
5. กำรปฏิเสธหรือไม่รับหมำยศำล กรณีผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาภายในกาหนด 10 วัน
ศาลอาจพิจารณาไต่สวนพยานฝ่ายเดียวก็ได้
6. กำรไต่สวนเบื้องต้น หลังจากไม่มีการตอบรับไม่น้อยกว่า 30 วัน ศาลก็จะกาหนดปฏิทินการ
ดาเนินการ การไต่สวน ตามวันเวลาที่คกู่ รณีสะดวกมาตามนัด ซึ่งศาลจะมีการนัดหมายและเริ่ม
ดาเนินการไต่สวนตามกาหนด
ภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากได้รบั หนังสือ คู่กรณีหรือทนายความเริม่ เสนอคาแถลง
พยาน และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน พร้อมบันทึก
ศาลจะพิจารณาจากข้อแก้ตา่ งพยาน หลักฐาน บันทึกคาให้การ ผู้พิพากษาอาจกระทา
โดยไม่ต้องฟังจากการไต่สวนจากปากโดยตรงก็ได้ และศาลอาจพิจารณาพิพากษา ก่อนระยะเวลา 15
วันก็ได้
-

7. กำรรับฟังกำรไต่สวน
- โจทก์มีภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ตามข้อกล่าวหา โจทก์ต้องให้การสาบาน (Yamin)
ในกรณีผู้ถกู กล่าวหาหรือจาเลย โดยโจทก์ไม่มหี ลักฐานหรือพยานสนับสนุนประกอบข้อกล่าวหาผู้ถกู
กล่าวหาก็จะให้การสาบาน และศาลจะพิจารณาพิพากษาตามคาวินิจฉัย
กรณีผู้ถกู กล่าวหาปฏิเสธการให้การสาบาน ผูร้ ้องทุกข์อาจยืนยันข้อกล่าวหา แล้วให้
สาบาน และศาลอาจพิจารณาพิพากษาตามความเหมาะสม
หากผู้กล่าวหาปฏิเสธที่จะยืนยันข้อกล่าวหาด้วยการสาบานแล้ว ศาลอาจพิจารณายก
ฟ้องได้
กรณีผู้ถกู กล่าวหารับสารภาพตามคาฟ้องของโจทก์ ผู้พิพากษาอาจพิจารณาพิพากษา
โดยไม่ต้องสืบพยาน
- กรณีผู้ถกู กล่าวหาสูค้ ดี ผู้พิพากษาจะให้ผถู้ ูกกล่าวหาแก้ต่าง และนาเข้าสูก่ ระบวนการ
หากไม่มีพยานหลักฐานนาเสนอ ซึ่งจะทาให้มีภาระในการพิสูจน์ที่ซบั ซ้อนขึ้น คาให้การ
ในขั้นไต่สวนเบื้องต้น จะถูกนามาเป็นพืน้ ฐานใช้ในการซัก ทั้งผู้กล่าวหาและผูถ้ ูก
กล่าวหา
-
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8. กำรพิพำกษำตัดสินคดี
- ศาลจะพิพากษาตัดสินคดีภายใน 15 วัน หลังจากได้มีการไต่สวนสิ้นสุดลง มี
แนวโน้มว่าคดีจะไม่มีการสอบสวนหรือรับฟังกล่าวหาอีก
- การพิพากษาจะเป็นไปตามกรอบเวลาและนับตัง้ แต่การร้องทุกข์กล่าวโทษ และ
ศาลอาจออกคาสัง่ บังคับคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย
9. กำรอุทธรณ์
การอุทธรณ์ กระทาโดยยื่นคาร้องตามแบบต่อศาล และเสียค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วันที่ศาลพิพากษาตัดสิน
10. กำรอุทธรณ์ศำลชำรีอะฮฺมณฑล
ภายในระยะเวลา 5 วันที่ได้มีการยืน่ อุทธรณ์เสร็จสมบูรณ์ ในขัน้ ตอนการขออุทธรณ์
เสมียนศาลจะรวบรวมเอกสารต้นฉบับส่งศาลชารีอะฮฺมณฑล เพื่อดาเนินการต่อไปนี้
11. กำรอุทธรณ์ศำลสูง
เสมียนศาลจะรวบรวมเอกสาร บันทึก เอกสารต้นฉบับ สาเนา เอกสาร หลักฐาน
พยานหลักฐาน พยานหลักฐานต่างๆ แล้วแจ้งให้คกู่ รณีทราบ
12. กำรวินิจฉัยชี้ขำด (Fatwa)
ก่อนที่ศาลจะพิพากษาตัดสินคดี ศาลจะทาการศึกษา ค้นคว้าจากคาพิพากษาในคดีก่อน และความเห็น
จากคาวินิจฉัยชี้ขาดจาก ภายใต้ประมวลกฎหมาย สถานภาพส่วนบุคคลมุสลิมแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งการ
วินิจฉัยชี้ขาดจากที่ประชุมในกรณีปัญหาซับซ้อนและพิจารณาอย่างสงละเอียดรอบคอบจากกฎหมาย
ชารีอะฮฺ นิติศาสตร์อิสลามประกอบ
13. กำรแก้ตำ่ งและกำรร้องขอต่อศำลที่ไม่เป็นที่อนุมัติ
ศาลอาจไม่รับร้องแก้ต่างการสู้คดี การร้องทุกข์อุทธรณ์หรือการร้องขอศาลทีไ่ ม่เป็นที่
อนุมตั ิ
1.
2.

การร้องต่อศาลให้ศาลมีคาสัง่ ยกฟ้อง
การร้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาตามกฎหมายเฉพาะ
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การร้องต่อศาลให้ศาลขยายเวลาแก้ต่าง
การร้องต่อศาลให้ศาลให้ประกาศจะเลยยอมแพ้คดี
การยอมให้บุคคลที่สามร่วมร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแทรกแซงคดี
การอุทธรณ์คดีจากศาลชัน้ ต้นหรือศาลสูงสุด การห้ามต่อต้าน การสืบสวนสอบสวน
ตามคาสั่งศาล
7. การแทรกแซงเพื่อบรรเทาหรือยกฟ้อง
8. การร้องต่อศาลให้ศาลเพื่อไต่สวนใหม่
9. การเตะถ่วงหรือเลื่อนการพิจารณา
3.
4.
5.
6.

กำรสำบำน(Yamin)
การสาบานเป็นกระบวนการหนึ่งทีก่ าหนดในกฎหมายอิสลาม
ซึง่ ศาลจะมีคาสั่งให้
คู่กรณีที่เป็นผูน้ ับถือศาสนาอิสลามกล่าวสาบาน เพื่อต้องการรับข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นการยืนยัน
ในพยานหลักฐาน การสาบานอาจใช้เป็นการยืนยันพิสูจน์หรือใช้เพื่ออ้างพยานหรือหลักฐานที่ไม่
อาจจัดมาได้

การสาบานอนุญาตให้ใช้กับผู้ที่มีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดในกฎหมายนิตศิ าสตร์อิสลาม
เท่านัน้ และการสาบานพึงกระทาอย่างเคร่งขรึมและจริงจัง มิใช่การใช้การสาบานเพือ่ พร่าเพรื่อ
เท่านัน้ การสาบานถือเป็นเรื่องสาคัญ เพื่อใช้ในการยืนยันหรือรับรองตามกฎหมายอิสลาม. ศาล
อาจจัด วัน เวลา สถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่สาบานหรือยืนยันโดยบางคน หากการกาหนด
วัน เวลา ซึง่ คู่กรณีที่จะยืนยันบุคคลที่จะสาบานปฏิเสธที่จะให้การสาบาน ศาลอาจแขวนการ
พิจารณาก็ได้
กำรสำบำนซึ่งทั้งสองต้องสำบำนต่อหน้ำกันและกัน(Tahlif)
กรณีที่มีการยืนยันอ้างซึง่ กันและกันของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสาบานต่อหน้ากันและกัน
กำรสำบำนยืนยันกันและกัน(Li’an)
กรณีสามี(มุสลิม) ทาการสาบานยืนยันในการกล่าวหาว่าภริยาของตนผิดประเวณี หรือ
ยืนยันในการที่จะปฏิเสธการรับบุตรที่เกิดขึน้ หรือจะเกิดแก่ภริยาเท่านั้น ในกรณีสามีไม่อาจหา
พยานหลักฐานยืนยันการผิดประเวณีตามบทบัญญัติในกฎหมายอิสลาม และภริยาไม่ยอมรับข้อ
กล่าวหาดังกล่าว หรือปฏิเสธ ศาลอาจมีคาสั่งให้ทั้งสามีและภริยาซึง่ เป็นมุสลิมทาการสาบาน
ยืนยัน เมื่อสามีกล่าวคาสาบานยืนยันเสร็จแล้ว ให้ภริยากล่าวสาบานปฏิเสธข้อกล่าวหาต้อหน้า
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ศาล ความเป็นสามี ภริยาได้สิ้นสุดลง เมื่อสามีกล่าวคาสาบานยืนยันเสร็จ ศาลจะออกหนังสือ
หย่าตามที่กฎหมายสถานภาพส่วนบุคคลมุสลิมแห่งฟิลิปนิ ส์ต่อไป
คณะกรรมกำรวินิจฉัยศำสนำ (Agama Arbitartion Council)
ศาลชารีอะฮฺมณฑล หรือศาลชารีอะฮฺปริมณฑล อาจแต่งตั้งกรรมการชี้ขาด ด้านศาสนา
กรณีมีการหย่าร้างโดยการฏอลาก (Talaq: คือการคลายนิติสัมพันธ์ การนิกะฮฺของสามีอันเป็น
ผลทาให้สิ้นสุดการนิกะฮฺกบั ภรรยา) เมื่อสามีเปล่งวาจาฏอลากต่อภรรยาเขา หรือด้วยการทา
หนังสือแสดงเจตนาและตัฟวีด (Tafwid) อันเนื่องจาการแต่งงานและกระทาผิดกฎหมาย
ประเพณี เสมียนศาลชารีอะฮฺ อาจทาหน้าที่เป็นประธานร่วมกับตัวแทนของคู่กรณีแต่ละฝ่าย
คณะกรรมการวินิจฉัยศาสนาจัดตัง้ โดยอาศัยอานาจประมวลกฎหมายสถานภาพส่วน
บุคคลมุสลิม แห่งฟิลิปปินส์ ทาหน้าที่คอยกากับดูแลการพิจารณา วิธีการพิพากษาของศาล
สนับสนุนแนะนา ให้คาปรึกษา กรณีคดีทมี่ ีความซับซ้อน นาสู่การพิจารณาร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของความขัดแย้ง หรือข้อพิพาททาหน้าทีใ่ นการไกล่เกลี่ย ปรองดอง หรือ
ประนีประนอมแก่คู่กรณี ตลอดจนการเร่งรัดในการพิพากษา ฯลฯ

12

13

บทที่ ๓
กำรวิเครำะห์ปัญหำและผลกระทบ
การใช้กฎหมายอิสลามของฟิลิปนิ ส์มีจดุ เด่นคือมีศาลชะรีอะห์กระจายทั่วประเทศฟิลิปนิ ส์ ซึ่งมี
ศาลชะรีอะห์ประจาท้องถิน่ (Shariah Circuit Court)และมีศาลชะรีอะห์ประจาภาคกระจายใน ๕ ภาค
ของประเทศรวม ๕๑ ศาลซึง่ มีการกาหนดขึน้ เป็นกฎหมายอย่างชัดเจน คือมีกฎหมายว่าด้วยสถานภาพ
บุคคลมุสลิม และได้กาหนดเรื่องการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงศาสนา ในกฎหมายนีด้ ว้ ยโดยมีสานักงานทะเบียนอิสลามในศาลชะรีอะห์แต่ในประเทศไทย
นั้นใช้เฉพาะสี่จังหวัดเท่านัน้ มุสลิมนอกสี่จังหวัดไม่มโี อกาสใช้สิทธิทางศาลตามหลักกฎหมายอิสลาม
ส่วน การอุทธรณ์และฎีกาสามารถทาได้เฉพาะกรณีกล่าวคือสามารถอุทธรณ์คดีได้ทศี่ าลชะรีอะห์ประจา
ภาคในฐานะศาลอุทธรณ์ คาพิพากษาของศาลชะรีอะห์ประจาภาคยังไม่ถือเป็นที่สนิ้ สุด สามารถที่จะนา
ขึ้นสู่ศาลสูง(ศาลฎีกา)ได้ ส่วนจุดเด่นของ CODE OF MUSLIM PERSONAL LAWS OF THE
PHILIPPINES จะรวมสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติไว้ในเล่มเดียวกันด้วย
จุดเด่นอีกประกำรคือมีที่ปรึกษำกฎหมำยอิสลำม(Jurisconsul in Islamic Law)
ที่ปรึกษากฎหมายอิสลามเป็นตาแหน่งทีม่ ีบทบาทสาคัญ ทาหน้าที่ในการให้ความเห็นอย่างเป็น
ทางการในปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายชารีอะฮฺกฎหมายอิสลาม ตาแหน่งที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม แต่งตั้ง
โดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 7 ปี เว้นแต่ถูกถอดถอนเมื่อขาด
คุณสมบัติ ทีป่ รึกษากฎหมายอิสลามขึน้ ตรงอยู่ภายใต้การกากับดูแลของศาลสูง ทีป่ รึกษากฎหมาย
อิสลามมีสานักงานประจาที่ City of Zamboanga
ส่วนสิ่งที่อาจเป็นข้อเสียก็คือคดีในศาลชะรีอะห์ที่มีการฎีกาสู่ศาลสูงนัน้ การตัดสินอาจไม่เป็นไป
ตามหลักกฎหมายอิสลามเนือ่ งจากในศาลฎีกานั้นไม่มีผพู้ ิพากษาที่เป็นมุสลิมที่มคี วามรู้เรื่องกฎหมาย
อิสลาม
ในส่วนของข้อกฎหมายของประเทศฟิลิปินส์นั้นได้เขียนขึน้ ตามแนวของมัซฮับ(สานักทาง
กฎหมาย)ของฮะนะฟีย์ มาลิกีย์ ชาฟิอีย์และฮาบะลีย์โดยไม่ได้กาหนดว่าต้องเป็นไปตามมัซฮับใดมัซฮับ
หนึ่งส่วนคู่มือหลักกฎหมายอิสลาม(ฉบับศาลยุตธิ รรม)ของประเทศไทยนัน้ ได้เขียนขึน้ มาตามแนว
ของมัซฮับชาฟิอีย์ซงึ่ เป็นสานักกฎหมายอิสลามตามประเพณีนิยมของอิสลามศาสนิกส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยและโดยเฉพาะมุสลิมในเขตพื้นที่สี่จังหวัดภาคใต้ทกี่ ฎหมายนี้ใช้บงั คับอยู่
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บทที่ ๔
แนวทำงแก้ไขหรือปรับปรุงข้อดีข้อเสียของกำรใช้กฎหมำยอิสลำมเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและครอบครัว
จากการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยและฟิลิปินส์ในบทที่๓ ผู้
ศึกษาพอทีจ่ ะเสนอแนวทางแก้ไขหรือประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยดังนี้ กล่าวคือในส่วนที่จะให้
การพิจารณาคดีสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมย์ของหลักฎหมายอิสลามนัน้ เสนอให้แก้ไขโดยจัดทา
ประมวลวิธีพิจารณาความตามหลักกฎหมายอิสลามขึ้นเฉพาะ
ในส่วนที่จะให้อิสลามศาสนิกทัว่ ประเทศมีโอกาสใช้กฎหมายอิสลามอย่างมีมาตรฐาน
เดียวกันนั้นเสนอให้แก้ไขโดย ขยายการใช้กฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกทัว่ ทุกภูมิภาค
ออกกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารกฎหมายอิสลามมารองรับ จัดให้มีสานักงานทะเบียนอิสลามขึ้นมาทา
หน้าทีด่ ้านทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าและการเปลี่ยนแปลงศาสนาอิสลามให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้
กระบวนการใช้กฎหมายอิสลามมีเอกภาพทั้งในและนอกศาล และให้พิจารณาในประเด็น ระบบผู้
พิพากษา ที่ปรึกษาและผู้เชีย่ วชาญด้านกฎหมายอิสลามเพื่อให้ระบบพิจารณาคดีเกิดความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น เพราะถึงแม้ผู้พิพากษาจะมีความรู้ในหลักกฎหมายแต่ก็ยงั ต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญในการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงบางอย่าง
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บทที่ ๕
สรุปและเสนอแนะ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับการใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกใน
ประเทศฟิลิปินส์มีพัฒนาการการใช้กฎหมายทีก่ ้าวหน้าพอสมควร ซึง่ สามารถสรุปไว้ดังนี้
๑-การใช้กฎหมายอิสลามโดยมีศาลชะรีอะห์กระจายทั่วประเทศฟิลิปนิ ส์ ซึง่ มีศาลชะรีอะห์
ประจาท้องถิน่ (Shariah Circuit Court)และมีศาลชะรีอะห์ประจาภาคกระจายใน ๕ ภาคของประเทศ
รวม ๕๑ ศาล
๒-มีการกาหนดขึ้นเป็นกฎหมายอย่างชัดเจน คือมีกฎหมายว่าด้วยสถานภาพบุคคลมุสลิมCODE
OF MUSLIM PERSONAL LAWS OF THE PHILIPPINESและได้กาหนดเรื่องการจดทะเบียนสมรส การ
จดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงศาสนา ในกฎหมายนี้ดว้ ยโดยมีสานักงานทะเบียนอิสลาม
ในศาลชะรีอะห์
๓-การอุทธรณ์และฎีกาสามารถทาได้เฉพาะกรณีกล่าวคือสามารถอุทธรณ์คดีได้ที่ศาลชะรีอะห์
ประจาภาคในฐานะศาลอุทธรณ์ คาพิพากษาของศาลชะรีอะห์ประจาภาคยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด สามารถ
ที่จะนาขึ้นสูศ่ าลสูง(ศาลฎีกา)ได้
๔- CODE OF MUSLIM PERSONAL LAWS OF THE PHILIPPINES จะรวมสารบัญญัติและ
วิธีสบัญญัติไว้ในเล่มเดียวกัน

15

16

ข้อเสนอแนะ
จากกรณีศกึ ษาของประเทศฟิลิปินส์ข้างต้นและสภาพปัญหาการใช้กฏหมายอิสลามลักษณะ
ครอบครัวและมรดกในประเทศไทย จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
๑-จัดทาประมวลวิธพี ิจารณาความ และกฎหมายลักษณะพยานขึน้ เฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฏหมายอิสลาม โดยจัดทากฎหมายอิสลามที่เกี่ยวเรื่องครอบครัวและมรดกที่ครอบคลุม
ถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความ การอุทธรณ์ ฎีกาและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันของกฏหมายอย่าง
ชัดเจน
๒-ขยายการใช้กฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกทัว่ ทุกภูมิภาคโดยมีดะโต๊ะยุตธิ รรม
เป็นผูว้ ินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามอยู่ประจาศาลในภูมิภาค
๓-ออกกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารกฎหมายอิสลามมารองรับเพื่อให้การใช้กฏหมายอิสลามมี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
๔-จัดให้มีสานักงานทะเบียนอิสลามขึน้ มาทาหน้าที่ดา้ นทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าและการ
เปลี่ยนแปลงศาสนาอิสลามให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้กระบวนการใช้กฎหมายอิสลามมีเอกภาพทั้งใน
และนอกศาล
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ภำคผนวก
คุณสมบัติที่ปรึกษากฎหมายอิสลามของประเทศฟิลิปินส์
เป็นพลเมืองฟิลิปปินส์โดยกาเนิด
มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปีบริบูรณ์
มีบุคลิกและความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรมเป็นผูม้ ีจริยธรรมอันดี
งาม และเหมาะสมในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นหลักประกันในความยุติธรรม
- เป็นนักวิชาการมีความรู้ที่เป็นที่รู้จักด้านกรุอา่ น อัลฮะดิษ และกฎหมายอิสลาม
- เป็นผู้ทมี่ ีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอาหรับเป็นอย่างดี
-

-

-

-

-

สานักกิจการศาสนาอิสลามสังกัดสานักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เป็นส่วนราชการฝ่าย
บริหาร ทีม่ ีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลามทั่วไป แต่มิได้มหี น้าที่
โดยตรงในการกากับดูแล
ศาลชารีอะฮฺมณฑล ศาลชารีอะฮฺปริมณฑล ซึ่งเป็นส่วนราชการฝ่ายตุลาการซึง่
อยู่ภายใต้การบริหารกากับดูแลโดยศาลสูง
สานักกิจการศาสนาอิสลามสังกัดสานักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีหน้าที่ในการ
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้
การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม กฎหมายชารีอะฮฺการจัดการฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรกฎหมายอิสลาม กฎหมายชารีอะฮฺ การ
เตรียมบุคลากรในศาลชารีอะฮฺหลักสูตรสัมมนา อบรม รวม 45 วัน มีศูนย์การฝึกอบรม
Shari’ah Training Center รวม 5 ศูนย์คือ
1. ศูนย์ฝึกอบรม University of the Philippines (UP)
2. ศูนย์ฝึกอบรม เมือง Diliman
3. ศูนย์ฝึกอบรมที่เมือง Quezon City
4. ศูนย์ฝึกอบรมที่เมือง Marawi & Zamboanga
5. ศูนย์ฝึกอบรมที่เมือง Jojo
สานักกิจการศาสนาอิสลามสังกัดสานักประธานาธิบดี
ฟิลิปปินส์ ได้ทาการสารวจ วิจัย เกี่ยวกับการใช้กฎหมายชารีอะฮฺ กฎหมายอิสลาม การ
รับรอง รับการขยายตัวของมุสลิมในเขตเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ และพิจารณาเสนอการ
แก้ไขกฤษฎีกา ประกาศโดยประธานาธิบดีแห่งฟิลปิ ปินส์ ฉบับที่ 1083 ต่อสภาคองแก
รสโดยประสานอย่างใกล้ชดิ กับสมาชิกรัฐสภามุสลิมฟิลปิ ปินส์ ผลักดันข้อพิจารณาการ
ขยายการจัดตั้งศาลชารีอะฮฺ เพิ่มขึ้นในเมืองต่างๆ ที่ชาวมุสลิมเข้ามาอาศัยเพิ่มเป็น
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จานวนมาก เช่นใน เมือง Metro-manila เมือง Metro Cebu เมือง City of
Cagayan de Oro และเมือง Davao ฯลฯ
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